
Фокуси – Голям комплект 
Седем професионални магически трикa, лесни за научаване и изпълнение 

Специална селекция от магически пособия и комплекти. Дори никога да не сте играли по този 
начин, сега ще можете да се забавлявате с приятели. Предлагаме ви 7 магически номера. 
Триковете се научават лесно от приложеното DVD.  
Съдържание:  

 DVD с показани триковете и инструкции на английски и китайски  

 5 цветни карти с числа и една тайна карта  

 Две меки червени зайчета  

 Две картонени кутии, една в друга 

 Клипс за закачане на панталон  

 Една печатаща машинка за пари 

 Една малка торбичка 

 Пет гумени ластичета 

 Три черни капачета със звезда отгоре 

 Една магическа пръчка 

 Едно ластично въже с безопастна игла и пластмасов накрайник(тръбичка) 
 
Фокус 1 
Машина за правене на пари 
Представяне на фокуса: Бял лист  хартия се превръща в банкнота. 
Подготовка: Поставете една или две банкноти в принтиращата машина, подгответе бял лист 
хартия със същите размери като банкнотата. 
Инструкции:  
1. Сложете бял лист хартия от другата страна на принтиращата машина. 
2. Завъртете машината и банкнотата ще се покаже. 
3. Тъй като хартията се сгъва под формата на ‘’S’’, бялата хартия се вкарва от едната страна, а 
банкнотата се показва от другата страна на машината. 
Фокусът е забавен и интересен! Той не е само за забавление, но развива и вашият интелект. 
Описанието е само примерно, има различни варианти за начина на игра. 
Фокус 2 
Магическа пръчка 
Представяне на фокуса: Привидно обикновената пръчка, пораства автоматично в магическите 
ръце, тъй като тя има необикновена сила.Магическата пръчка има малки бутончета в двата 
края, които са свързани с ластично въже. 
Представяне:  
1. Вземете магическата пръчка в лявата си ръка, опънете един от краищата и защипете малкият 
бутон с показалеца и средния пръст.  
2. Опънете ластичното въже от единият край на пръчката до другия, претискайки с палеца. 
Публиката ще види, че държите пръчката с отворена длан. 
3. Използвайте палеца за да не изпуснете ластичното въже. Пръчката ще започне да пораства 
бавно, заради опънатият ластик. 
4. Натиснете върха на пръчката с вашата свободна ръка и тя ще се удължи мигновено. 
5. Когато завършите представлението, просто пуснете бутона и размахайте магическата пръчка. 
Забележка: Магическата пръчка може да се използва и за други магии. Примерно: с три чаши и 
топчета, магическа тръба и т.н. 
Фокусът е забавен и интересен! Той не е само за забавление, но развива и вашият интелект. 
Описанието е само примерно, има различни варианти за начина на игра. 
Фокус 3 
Магически номер с числа  



Магьосникът показва 5 карти, всяка от които има 4 секции с 4 различни цвята и 4 различни 
цифри. Моли някого от публиката да си избере 4 карти и да запомни по 1 число от всяка. Това 
избрано число, трябва да се покрие с монета. След като човека от публиката приключи с 
избирането на карти и числа, магьосника може веднага да съобщи общия сбор на избраните 
числа. Сега помолете човека да събере тези числа. Резултатът трябва да съвпадне с числото, 
което магьосника е обявил преди малко.  
Реквизит: 1. Пет карти с числа 2. Специална карта, която ще помогне на магьосника да направи 
събирането. 3. Четири монети или вземете назаем от публиката.  
Подготовка: Сложете 5-те карти и специалната карта в два различни джоба.  
Презентация пред публиката: Покажи 5-те карти на пубкиката. Обясни, че това са 5 карти с 
различни цифри и че сега някой трябва да избере 4 от тях. Не е нужно ти да видиш кои са те. 
След като човека от публиката си избере, постави останалата карта с лицето надолу към 
масата. Докато го правиш, тайно запомни числото в червения и сектор. Вземи 4 монети и 
помоли човека да покрие с тях по едно произволно избрано от него число от всяка карта с 
условието само те да са в различни цветове. В това време се отдръпни назад, тайно изкарай 
специалната карта от джоба си, за да видиш верния отговор. След това попитай човека дали 
запомни закритите числа и дали може да си събере. Бъди сигурен, че ще ти каже, че не може. 
Ти кажи верния отговор, помоли и човека все пак да ги събере. Отговорите ще съвпаднат. Тъй 
като картите са 5, има 5 възможни отговора.  
Този номер е забавен, но е и предизвикателство към интелекта. Вие можете да промените или 
направите ваши вариации на този магически трик. 
Фокус 4 
Гръмотевичната кутия  
Монетата влиза бързо в торбичката в кутията.  
Реквизит: Голяма кутия с друга, по-малка в нея, торбичка, три гумени ленти, фуния. Фунията тук 
е ключът към магията и трябва да я пазите в тайна от публиката.  
Подготовка: Използвайте гумената лента, за да залепите торбичката към малкият край на 
фунията. Сложете торбичката в малката кутия, като оставите малка част да се вижда. Залепете 
малката кутия с гумена лента и сложете малката кутия, която е свързана с фунията в голямата 
кутия. Залепете голямата кутия с гумена лента. Благодарение на големия край на фунията 
монетата може да се плъзне бързо в торбичката. Гръмотевичната кутия трябва да е скрита или 
закачена на колана ви, далеч от погледите на публиката. Вземете я и я сложете във фунията. 
Поискайте монета, отбележете си я. Отлепете голямата кутия, малката кутия и торбичката. 
Белязаната монета си стои вътре. Пазете фунията далеч от погледите на публиката.  
Този номер е забавен, но е и предизвикателство към интелекта. Вие можете да промените или 
направите ваши вариации на този магически трик. 
Фокус 5 
Невероятно магическо шоу 
1. Магическа кутия 
Разгледайте вашата картонена кутия внимателно. Вътре ще откриете, че има скрита още една 
по-малка кутийка, прикрепена към една от стените на голямата кутия. Това никога няма да 
бъде забелязано от вашата публика и ще придържа предмета или предметите, с които ще 
представяте вашите фокуси. Дръжте изправена кутията заедно с със скритата кутийка, обърната 
точно към вас. Отворете задната врата първо (която е пред вас) и след това отворете предната 
врата. Когато публиката погледне през кутията тя изглежда празна. Затворете предната врата и 
след това задната. Сега можете да поставите вашите предмети отгоре в кутията. Перфектният 
предмет е бонбон, който можете да споделите с публиката. 
2.  Ентусиазъм! 
Не забравяйте, че когато въртите кутията в нагоре и надолу, тя може да се използва за 
изчезване на предмет или предмети. Ще е забавно, ако наречете своята кутия ‘’сейф’’ и 
сложите пари вътре. Така представяйки своя фокус парите ще изчезват като изричате 



магическите думи: ‘’ Моят сейф няма нужда от ключ, тъй като крадецът никога няма да намери 
парите!’’ 
3. Вдъхновяваща камера 
Започнете фокуса като скрите в картонената кутия ваша снимка. По време на представлението 
задръжте снимката и се уверете, че всички са видели, че кутията е празна. Направете се, че се 
снимате и след това отместете снимката от кутията като изричате магическите думи: ‘’ Ето това 
е истинска магическа камера!’’ 
4. Шега с вас! 
Камерата може да е по-забавна, ако изберете ваш приятел да се престори, че ви снима. Накрая 
снимката ще излезе на много грозен човек или на горила. Вие ще погледнете снимката и ще 
кажете: ‘’ Наистина ли изглеждам по този начин?’’ Когато никой не каже ‘’Да’’, вие ще се 
разсмеете. 
5. Нарисувай ме! 
 Вземете снимка на ваш приятел и я заредете в импровизираната камера (без да вижда 
публиката). По време на представлението вземете лист хартия и химикал, след което изречете: 
‘’ Аз ще те нарисувам!’’ Нарисувайте приятеля си както можете. Не се притеснявайте, ако 
рисувате ужасно, колкото по-зле, толкова по-добре. Когато приключите кажете: ‘’ Нужни са 
някои довършителни детайли за това ще поставя рисунката в моята магическа камера!’’ 
Затворете кутията и изчакайте за момент преди да издърпате снимката от вече заредената с 
фотография камера. Покажете на публиката снимката на вашия приятел като завършите с 
думите: ‘’Да, вече е много по-добре!’’ 
6. Забавна машина за пари! 
Започнете с няколко банкноти като ги поставите в тайното отделение на магическата кутия. 
Покажете на публиката, че кутията е празна и поставете няколко празни листове хартия (със 
същата големина като банкнотите). Престорете се, че натискате невидими бутони на кутията, 
все едно е банкомат. Никой няма да ви повярва докато не изкарате истинските банкноти от 
магическата кутия. 
7. Алчен банкомат 
 Поставете пет, десет или две банкноти в магическата кутия. Престорете се, че това е истински 
магичен банкомат. Покажете кредитна карта и я поставете в тайното отделение на кутията. 
След това се престорете, че натискате въображаеми бутони. Отворете кутията и издърпайте 
парите. Усмихнете се  и след това погледнете в магическата кутия, която в момента е празна и 
кажете: ‘’Хей, тя ми дава пари, но ми изяде картата!’’ Ако не притежавате кредитна карта, 
поискайте от някой по-възрастен от вас. 
Този номер е забавен, но е и предизвикателство към интелекта. Вие можете да промените или 
направите ваши вариации на този магически трик. 
Фокус 6 
Изчезващо зайче! 
Преставяне:  Можете да превръщате едно зайче в две. От вашата магическа ръка можете да 
поставяте зайчето в ръката на някой от публиката. Този трик може да се нарече една  от най-
оригиналните магии в света за близост в пространството. Нагънете едно от меките червени 
зайчета, колкото е възможно, и го защипете между средният пръст и показалеца. 
Представяне 1: Притеснете малкото зайче към масата за преставление, с показалеца и 
средният пръст на дясната ръка (не позволявайте на публиката да разбере, че между пръстите 
ви е скрито зайчето). Хванете си ръцете една с друга. Задръжте така за известно време. След, 
което изречете вълшебните думи: ‘’ Промени се!’’.  Бавно отворете ръцете си и зайчетата вече 
ще са две.2. Вземете двете зайчета в дясната си ръка. 3. Вземете едното зайчетата от дясната 
ръка в лявата и го стиснете.(по време на преместването от една ръка в другата тайно и с бързо 
движение  оставете едно зайче в дясната ръка, така че публиката да не разбере.) 4. Духнете в 
лявата си ръка, където е зайчето и кажете: ‘’Давай!’’ Трикът е в това, че само едно зайче е 
останало в лявата ви ръка, а другото е преминало в дясната. 



Представяне 2:  Превърнете едно зайче в две. 1. Поставете едно зайче като в Представяне 1, 
между показалеца и средният пръст на дясната ръка и го прехвърлете в лявата ръка. Всичко 
трябва да става с бързи движения. 2. Хванете едното зайче с показалеца и средния пръст на 
дясната ръка ( в същото време не позволявайте на публиката да разбере, че сте го скрили с 
пръстите си). 3. Стиснете здраво двете зайчета в дясната си ръка, вземете ги и двете и ги 
подайте на публиката да ги пипне. Нека някой от  публиката да хване здраво зайчетата в 
ръцете си. 4. Направете магически движения и кажете: ‘’Промени се!’’ От едно зайче вече са 
станали две. 
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